
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية البدر المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 0صفر5132675870احمد جبير احيمر مهدي221751216001 1  0.00

74 معيد 370صفر51328028احمد سعود جاسم عزيز221751216002 2  0.00

91 ناجح 625064505256425احمد م عبود عفريت221751216003 3  60.71

92 ناجح 736487586375512ايمن لقمان رزاق جعاز221751216004 4  73.14

90 ناجح 675677527067479جعفر فليح عمير منشد221751216005 5  68.43

82 ناجح 675675646982495حسين ابراهيم عبد ا زرير221751216006 6  70.71

74 معيد 5241732962500رسول صباح عذيب بطي221751216007 7  0.00

86 ناجح 635074537755458سجاد مجيد هلل جار ا221751216008 8  65.43

81 معيد 5029503438410علي جبار زويد رزيج221751216009 9  0.00

86 معيد 6040563150410علي نزار عبود عجمي221751216010 10  0.00

72 معيد 0%3119م502050غزوان ياسر جاسم حسن221751216011 11  0.00

74 معيد 5033685050510كرار حكيم كريم خليف221751216012 12  0.00

67 معيد 50360صفر502659م علي عبد الحسين ياسر221751216015 13  0.00

72 معيد 50200صفر302650منتظر صباح عذيب بطي221751216017 14  0.00

81 معيد 21340ثمان563768موسى عبد الكاظم علي رميض221751216018 15  0.00

81 ناجح 585072606650437نصر ا صامد نايف كريم221751216019 16  62.43

81 معيد 583452330%5017واثق فاهم منشد نهاط221751216020 17  0.00

72 معيد 0ممصفر62م50يحيى علي شهد جابر221751216021 18  0.00

83 معيد 210صفر50385626اسراء هيثم رشيد هويدي221752216001 19  0.00

81 معيد 603233260م40افراح مجيد منخي عزيز221752216002 20  0.00

84 معيد 67580صفر72م58بتول طالب سكر عناد221752216003 21  0.00

94 معيد 77837380870مزهراء فالح حسن بدر221752216004 22  0.00

84 معيد 545050500صفر42زينه قاسم ضهد دويشر221752216005 23  0.00

86 معيد 0صفر615050م56سبا غالب كاظم بدر221752216006 24  0.00

83 معيد 50600م3356صفرفاطمة حكيم كريم خليف221752216008 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية البدر المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

91 ناجح 545077527868470مروه حسب سواري سلمان221752216009 26  67.14

84 ناجح 515168506550419مريم سعدون راشد زايد221752216010 27  59.86

88 معيد 0م573162صفر50نور فالح حسن بدر221752216011 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


